
 

Færdige mål: Omkreds ca 50 cm i glat strik (den bliver smallere i ribstrik, men er elastisk og kan give 

sig) 

                       Længde ca 30 cm 

 

Forslag til garn: Simple wool fra Happy sheep. Længe 100 m pr. 50 g.(Købt hos www.hobbii.dk) 

Strikkefasthed: 20 masker og 30 rækker = 10*10 cm på pind 4.  

 

Slå 100m op på en rundpind (40 cm), og der strikkes rundt. 

Start med én række ret masker, sæt en maskemarkør/ en tråd imellem først og sidste maske på om-

gangen. 

Herefter er der 2 muligheder for at forebygge at nederste og øverste kant ruller: 

 

Mulighed 1: 

2. række strikkes vrang 

Række 1(ret) og 2 (vrang) gentages til arbejdet måler 2-3 cm, hvorefter der strikkes ret på alle omgang. 

Når arbejdet måler 28 cm strikkes række 2 og 1 igen. Når arbejdet måler ca 30 cm lukkes det løst af. 

 

Mulighed 2  

Der strikkes en lille rib 2ret 2 vrang til arbejdet måler 2-3 cm hvorefter der strikkes ret til arbejdet må-

ler ca 28 cm. Herefter strikkes 2-3 cm igen, og der lukkes løst af. 

 

Halsrøret kan også strikkes i rib hele arbejdet i gennem.  

Hvis det strikkes m 2ret og 2 vrang slåes der 100 masker op. 

Ved 3 ret, 3 vrang slåes der 102 masker op 

 Dejlig nem halsrør 
STRIK TIL EN SØMAND 



Hvad bruges mit strik til? 
Pakkerne bliver sammen med julekort uddelt i Grønland og Danmark – på havne – og til besætninger, som er på arbejde juleaften. 

Flere beretninger fra både danske og udenlandske sømænd vidner om den store glæde, de føler, ved at nogen tænker på dem. 

Umiddelbart kan man tænke, at kan det være rigtigt, at sådan en bette pakke og en håndskreven hilsen kan udløse så megen glæ-

de. Ja! Ældre søfolk husker også pakker givet for år tilbage.  

Et Eksempel: Tatoverede sømænd kan blive spage i mælet juleaften 

Det er imponerende med gaver til ukendte sømænd. Så kort kan det siges af en tidligere sømand.  Ivar Holm fortæller stadig 

om dengang, han fik julegaver fra Sømandsmissioner rundt i verden. Når han af og til holder foredrag om sin tid som sømand, er 

julen et yndet emne for tilhørerne.  

”Første gang var i 1962, hvor vi lå med ”Skoleskibet Danmark” i Funchal, Madeira, siden en gang i DFDS’s ”Andros”, da vi lå i Ham-

borg og en gang i Australien med Mærsk’s ”Dorthe Mærsk”.  

Han fortæller, at de sømænd der ikke havde familie, måske ikke fik andre gaver end den fra ”missionen”, og i disse tilfælde kom 

julegaven virkelig til sin ret: ”Vi, der fik pakker fra familien, havde det også bedre, når alle i messen sad med pakker foran sig. Det 

var ikke kun de unge drenge, der savnede familien. Jeg har også oplevet gamle tatoverede sømænd, som blev spage i mælet jule-

aften.” 

 

Praktisk 
Aflever dit  strik til én fra sømandsmissionen, kontakt Sømandsmissionens frivillighedskoordinator Nanna Hansen 

nsh@somandsmissionen.dk 

eller 

Send det til nedenstående adresse. HUSK at skrive afsender på. 

Sømandsmissionen 

Havnepladsen 1 

7100 Vejle  

 

 

 

  

 

 

Læs  mere  om STRIK TIL EN SØMAND :    

 

Sømandsmissionens hjemmeside: https://somandsmissionen.dk/vaer-med/vaer-frivillig/ 


